
Rekeningen van die landdrosten van Veluwe, 1543-1795: 
 

1e rekening over de jaren 1572-1573 Frederick van Zuylen van Nyevelt. 
Rekeningen van Frederick Zuylen van Nyevelt, drost van Nederveluwe, 1572- 1579, afgehoord 1575-1582 7 delen 

N.B. Bij de splitsing van het drostambt Veluwe in 1572 behield van Zuylen, die sinds 1570 drost was, alleen het westelijk 

deel van zijn ambtsgebied, de Neder-Veluwe. Het boekjaar loopt van 19 Mei tot 18 Mei. In de 1ste rekening een afschrift 

van de commissie van den rendant van 1572; in de 2de zijn enkele bijlagen gehecht, in de 6de een volmacht van de 

weduwe van den drost op Arndt van steenler om rekening van het drostambt af te leggen, 1582. 

 

Toelichting: Ik heb uit deze inventaris voornamelijk aantekeningen gemaakt voor eigen genealogisch 

en historisch onderzoek. Het betreft dus geen complete transcripties van deze rekeningen maar 

meer een lijst met genoemde personen. Ik heb daarbij (voorlopig) alleen de personen uit Ermelo 

genoteerd. 

 

Ermelo:  

 

Thijman Henrickss doot geworpen heeft gehadt Peell Evertss mijt een bijlle op s heeren straten, die 

vuijtlendich und syn thien heeren ponden nijet betaelt daeromme alhier nijet 

 

Eller van Wetten , Peter Moerse, Thonis van Meeckeren und Kapell tesaemen een gevecht gehadt, 

daer van om reden nijet 

 

Jan und Herman Egbertss gebroederen tesaemen een gevecht gehadt daer van om redenen vurss 

alnoch nijet 

 

Henrick Thoniss geslaghen heeft gehadt Franck Hoijmackers huijsfrowe Daer van om redenen vurss 

alnoch nijet 

 

Henrick  Staets zoen geslaghen heeft gehadt Merry vurrss daer van alnoch nijet 

 

Johan Bentijnck gepeijndt heeft gehadt den heer van Aenholt und vrouwe van Brevoert van mijnes 

weghen Johan van Broickhuijsen und Evert Minrevoet pandtkeronghe gedaen daer van om vurss 

redenen alnoch nijet 

 

die Kerckmeester van Nunspeet gepeijndt heeft gehadt Reijner Hulman die pandtkeronghe gedaen, 

daer van om redenen vurrs alnoch nijet 

 

Cornelis van Honcloe gepeijndt heeft gehadt Gerrit Thoniss, die pandtkeronghe gedaen, daer van om 

redenen vurrs alnoch nijet 

 

Johan vanden Wall als volmachtich van den w heren van St. Marrien T utrecht gepeyndt heeft gehadt 

die erffgn. van zalige Gerrit van Coit, die pandtkeronghe gedaen, daer van om redenen vurss nijet 

 

Thijman Thijmanss gepeijndt heeft gehadt Reijner Bartss, die pandtkeronghe gedaen daer van alnoch 

nijet 



 

Wilhem  und Egbert Evertss gebroederen gepeijndt hebben gehadt Dries Jans, die pandtkeronghe 

gedaen, daer van om redenen vurss alnoch nijet 

 

 

Tekst en transcriptie: J.M. Goudbeek 31-10-2018. 

Bron: Gelders Archief, 0012 Gelderse Rekenkamer, Rekeningen van Frederick van Zuylen van Nyevelt, 

drost van Nederveluwe, 1572- 1579, afgehoord 1575-1582, 1ste rekening, 1572/73, inv. 6360. 


